
KARTA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA I JEGO RODZICÓW 
ZGŁASZAMY DZIECKO DO KLASY …........ w roku 

szk. …..................... 
 

Dane osobowe dziecka: 
a) pierwsze imię ......................................drugie imię ................................................... 
b) 
nazwisko ....................................................................................................................... 
c) data urodzenia .................................. miejsce urodzenia…………………………….. 
d) adres zamieszkania  
…………………………………………....................................…………............................
........................................................................................................................................ 
e) adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania)  
….......………………….............……………………………………………………………....
........................................................................................................................................ 
f) PESEL: 

           

g) dziecko choruje na  
….................................................................................................................................... 
h) leki, które musi przyjmować w czasie pobytu w szkole 
........................................................................................................................................ 
 
Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dziecka: 

 Matka/ opiekun prawny Ojciec/opiekun prawny 

Imię   

Nazwisko   

Adres zamieszkania   

Zakład pracy 
i adres 

  

Tel do pracy 
(do pilnego kontaktu) 

  

Telefon   

Deklaracje (zaznacz poprawna odpowiedź): 

Nauka religii □ TAK □ NIE 

Pobyt  świetlicy szkolnej 
(uczniowie dojeżdżający)  

□ TAK □ NIE 

Zgoda na wykorzystanie imienia i nazwiska 
oraz wizerunku dziecka (w publikacjach 
papierowych i elektronicznych, w tym 
internetowych, związanych z życiem szkoły) 

□ TAK □ NIE 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych dla potrzeb niezbędnych                     
w procesie rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmianami). 
 
…………………………………                                ………………………………… 
               podpis matki                                                                  podpis ojca 
 
__________________________ 
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. nr 23, poz. 225 z późn. 
zmianami). 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                          

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

przyjmuję do wiadomości, że:  

 Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, 
46-146 Domaszowice ul. Kolejowa 3 kierowana przez Dyrektora, 

 Szkoła Podstawowa im. Stefan Żeromskiego w Domaszowicach powołała Inspektora ochrony 
danych kontakt: e-mail spdomaszowie@wodip.opole.pl  , tel. 77-4194193, 

 Dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonym celem – rekrutacja, 

 Dane będą udostępniane wyłącznie Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego                                      
w Domaszowicach lub innym uprawnionym organom, 

 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony w JRWA Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Domaszowicach, 

 Jednocześnie informujemy Pana/Panią, ze nie podanie w/w danych osobowych spowoduje brak 
możliwości świadczenia usługi przez Szkołę Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
Domaszowicach, 

 Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

 Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą 
profilowane, 

         

 

mailto:spdomaszowie@wodip.opole.pl

